Technische gegevens:
Type
Kast
Ondertoren
Kap
Wiekvorm
Wiekenkruis

Bovenas
Insteekkop
Kruiwerk
Vang
Inrichting
Overbrenging

Gesloten Standerdmolen
Gebroken wit geverfd met groene
biezen, voorzijde gedekt met schaliën
Steen, paraplu gedekt met schaliën
Klokvormig dak met doorlopende
luikap, gedekt met schaliën
Oudhollands
Fabrikaat Pot
binnenroede nr 1184 24,8 meter (1880)
buitenroede nr 1138 24,6 meter (1879)
Hout 5,5 meter lang
Fabrikaat Mercx Tilburg (1893)
Zetelkruiwerk, kruihaspel
Vlaamse vang, vangbalk met haak,
vangtrommel
1 koppel 17der kunststenen,
kammenluiwerk
Bovenwiel (trapzijde) 79 kammen
Steenschijf 15 staven Overbrenging
1 : 5,27
Bovenwiel (borstzijde) 81 kammen
steek 10,0cm
Rest maalwerk niet meer aanwezig.

Winkeltje

“Molen van Jetten”

In de molen zijn een aantal meelproducten te koop.
Onder andere:
Volkoren Tarwemeel -Tarwebloem
Speltmeel - Speltbloem
Boekweitmeel – Roggemeel - Maismeel
Meergranenmeel
Kruisherenmix (waldkorn)
Pannenkoekenmeel
Kruidkoekmix - Kaneelkoekmix
Gemberkoekmix
Cakemix

Standerd 8
5401 ZV UDEN
www.molenvanjetten.nl

Oude techniek in een
geschiedenisboek

Leven van de wind

Route

In vroegere jaren was de molen een werktuig waarmee de
molenaar zich in zijn levensonderhoud voorzag. Als het
ware leefde hij van de wind. Echter door de ontwikkeling
van motoren verviel het afhankelijk zijn van de wind.
De molens verloren hun functie en veelal werden zij
afgebroken.
De Molen van Jetten leeft echter voort! De laatste jaren
wordt de molen beheerd door een aantal fanatieke
molenaars die de molen haar oorspronkelijke functie
hebben terug gegeven.
De molen leeft weer van de wind …
In de Molen van Jetten hangt de zoete geur van gemalen
gerstemout. De door de molen gemalen mout wordt door
de ambachtelijke destilleerderij Zuidam in Baarle Nassau
verwerkt tot genevers en Millstone whisky.
www.zuidam.eu
Ook is er in de molen een klein winkeltje met
meelproducten.

1811 is het oudste jaartal dat in de molen te vinden is en
verwijst waarschijnlijk naar de oprichtingsdatum.
In de koppelbalk staat "dese nuwe moole wort nu aen
gemale door Hendrieca Aleconde van" voltooiing van de
naam ontbreekt maar onder deze inscriptie staat het jaar
1811.
De latere molenaars en hun knechten hebben door middel
van inscripties hun namen achtergelaten waardoor de
molen als het ware een bijzonder geschiedenisboek is
geworden.
De molenaars van de familie Jetten, waaraan de molen in
de volksmond haar naam te danken heeft, hebben van
1922 tot 1965 de molen in eigendom gehad.
In 1965 is de molen verkocht aan de gemeente Uden die
de molen liet restaureren.

Tevens wordt de molen gebruikt om nieuwe molenaars op
te leiden.

Openingstijden
De molen is geopend
Op zondag van 10:30 tot 16:00
En op donderdag van 19:30 tot 21:00
Tevens als de molen draait.
(de molen is afhankelijk van vrijwilligers dus het kan voorkomen dat de
molen een keer niet geopend is)

Groepen op afspraak via contact@molenvanjetten.nl
Verder info op www.molenvanjetten.nl
Versie 1.2 mei 2011

